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ROMÂNIA  
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind amenajarea unor spații pentru depozitarea deșeurilor voluminoase: textile, anvelope 
uzate, deșeuri electrocasnice, electrice și electronice, precum și amenajarea unei rampe pentru 
depozitarea deșeurilor provenite din construcții și demolări   

  
Consiliul local al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău; 

Având în vedere  : 
 referatul de aprobare a Primarului comunei Valea Râmnicului  înregistrată  la nr. 6246 din 06.08.2021; 
 raportul de avizare al doamnei  Oancea Marilena – responsabil mediu înreg.la nr. 6247 din 06.08.2021; 
 raportul de avizare  al Comisiei  de  specialitate  a  Consiliului local  înreg. la nr. 6248  din 06.08.2021; 
 solicitărilor cetățenilor de pe raza comunei Valea Râmnicului pentru ridicarea deșeurilor voluminoase;  
 prevederile art.20 din Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 prevederile H.G. nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul 

României; 
 prevederile nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;  
 prevederile O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului; 
 prevederile O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale; 
 prevederile art.129 alin.2 lit.d și alin.7 lit.i și lit.n din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ ;  
 În temeiul  art. 139  alin.1, art.196 alin.1 lit.a și art. 197 alin1, alin.2, alin.4 și alin.5 din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ ;  
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1.Se aprobă amenajarea unor spații pentru depozitarea deșeurilor voluminoase: textile, anvelope uzate, 
deșeuri electrocasnice, electrice și electronice, în satul Oreavul, strada Primăverii, comuna Valea Râmnicului, 
județul Buzău,  după cum urmează:  
 

- Fosta sală de festivități Oreavul (4 săli) ; 
 

Art.2. Se aprobă  amenajarea temporară a unei rampe pentru depozitarea deșeurilor provenite din construcții 
și demolări în satul Rubla, punctul Motor, comuna Valea Râmnicului, în suprafață de 2000 mp, împrejmuită.   
 
 Art.3.Se aprobă Regulamentul privind colectarea, depozitarea temporară, valorificarea/reciclarea deșeurilor 
voluminoase, deșeurilor textile, deșeurilor de echipamente electrice și electronice provenite  de la persoane 
fizice de pe teritoriul comunei Valea Ramnicului, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  
 
Art.4.Se aprobă Regulamentul privind utilizarea rampei pentru depozitarea deșeurilor provenite din 
construcții și demolări de pe teritoriul comunei Valea Ramnicului, conform Anexei nr.2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
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Art.5.Viceprimarul comunei Valea Râmnicului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
Art.6.Secretarul general al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, va comunica prezenta hotărâre 
autorităţilor  şi persoanelor interesate. 
 
06.08.2021                                                                                                             VALEA  RÂMNICULUI 
 
 

           Iniţiator                     Avizat 
           Primar,                 Secretar general, 
 Ing. Marian Galbenu              Jr. Ionuț Șerbu  
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